Gazetka ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy

Pamiętamy...
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Szkolne halo
Młodzież ZSO w Mogielnicy (pod kierunkiem nauczycieli- p. M. Lenart,
p. A. Woźnicy, p. M. Kuźmy, p. J. Ścisłowskiej, p. L. Kosatki, p. M. Koperskiej,
p. A Omen-Wrzesińskiej) przygotowała tradycyjną wieczornicę ku pamięci papieża
Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Niedzielę Palmową – 28 marca 2010 roku –
w budynku naszej szkoły. Wzięło w nim udział wielu mieszkańców Gminy i Miasta
Mogielnica. Niezwykle bogaty program artystyczny spodobał się wszystkim
zgromadzonym. Na szczególne uznanie zasłużyła oprawa muzyczna oraz teksty
przypominające o wyjątkowości naszego wielkiego rodaka.

red.

70. ROCZNICA MORDU W KATYNIU
13 kwietnia 2010 roku uczniowie szkoły wraz z
nauczycielami złożyli hołd ofiarom mordu katyńskiego.
Uroczysta akademia miała dla nas wszystkich szczególny
wymiar. Kilka dni wcześniej 10 kwietnia nasz kraj poniósł
wielką stratę – w katastrofie samolotu zginęła elita narodu
polskiego wraz z prezydentem RP – p. prof. Lechem
Kaczyńskim. Cały świat zjednoczył się w żałobie, okazując

Polsce nie tylko
żywe
zainteresowanie,
ale także
moralne i
duchowe
wsparcie.
Spotkanie, w
którym
uczestniczyły
władze gminy
oraz jej
mieszkańcy i
młodzież ZSO
w Mogielnicy,
stało się okazją do
przemyśleń i refleksji.
Wspólnie pochyliliśmy się nad polską przeszłością i teraźniejszością, szukając drogi ku
przyszłości... Kolejny raz historia dała o sobie znać... Dlaczego w tak drastyczny sposób?
Czy tego właśnie potrzebowała Polska? Jeśli tak, to jaka nauka płynie dla nas – Polaków – z
tych wydarzeń?

Należy wspomnieć o tym, iż
uroczysta atmosfera zadumy
udzieliła się wszystkim
zgromadzonym na akademii. Duże
wrażenie wywarły zaprezentowane
teksty oraz pieśni, które jeszcze
długo pozostaną w naszej pamięci.
I popłynęła nagle
wielka ciemna woda.
Jakby ktoś winy nasze
spłukać chciał do cna.
Po wsiach i miastach,
parkach i ogrodach,
niby kosmiczna
wielka łza.
I chociaż ponoć już
o gwiazdach wszystko wiemy
i coraz dalej
wybiegamy w swoich snach,
to tak naprawdę
wcale nie umiemy
odpędzić chmury,
co nadciąga nad nasz dach.
Dlaczego my?
Dlaczego tutaj?
Czemu tak?
Pytamy ciągle,
jak pytają małe dzieci.
A odpowiedzi brak,
A odpowiedzi brak,
a odpowiedzi brak,
bo to jest wielka
tajemnica rzeki.
(Wielka woda fragm.)

Serdecznie dziękujemy nauczycielom (p.E. Ścisłowskiej, p. J. Tomczyk, p. M.
Kuźmie, p. U. Tomali-Kujat) i uczniom, którzy potrafili w tak wspaniały sposób
oddać cześć i honor poległym..
red.

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
„Polska w Unii
Europejskiej”

Chwila z Piotrem...

Rzeka
Moje oczy już
Nie patrzą.

W dniu 14 kwietnia 2010 roku Jury konkursu postanowiło nagrodzić cztery najlepsze
prace oraz przyznać siedem wyróżnień.
WYNIKI KONKURSU

Zapomniałeś, że wschód słońca
był kilkanaście godzin temu.
Jak możesz myśleć,

I miejsce zajął PIOTR CUPRJAK z Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy;

Że dzień nigdy...

II miejsce zajął KONRAD ABRAMOWICZ z XLVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie;

Skończył się

III miejsce zajęli: MARCIN LUSZNIEWICZ z XLI Liceum Ogólnokształcącego
im. Joachima Lelewela z Warszawy oraz ANNA WIELGOSZ z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.

Żałosnego krzyku.

Nareszcie najlepszy!!!
Rok temu Piotr także brał udział w konkursie zorganizowanym przez Katedrę
Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego –
jego praca została wyróżniona. W tym roku esej naszego redakcyjnego kolegi został oceniony
najwyżej. Piotr zajął pierwsze miejsce i otrzymał cenną nagrodę!
Serdecznie gratulujemy i życzymy świetnych
wyników z egzaminów maturalnych oraz
sukcesów na wymarzonych studiach
humanistycznych
JURY KONKURSU
Przewodniczacy: prof. dr hab. Konstanty Adam
Wojtaszczyk
Członkowie:
prof. dr hab. Franciszek Gołembski
prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski
prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
dr Marta Jas-Koziarkiewicz
dr Piotr Wawrzyk
Sekretarz: mgr Anna Krawczyk
Kryteria oceny prac:
1. zgodność z tematem konkursu,
2. kreatywność i oryginalność pomysłu,
3. wiedza autora z zakresu tematyki konkursu,
4. poprawność kompozycyjna, stylistyczna i
językowa pracy.
red.

Echem

Słyszalność dźwięku
Była dzisiaj bardzo dobra.
Musisz mi tylko powiedzieć
Czy byłeś znowu
Nad rzeką.
Powietrze płynęło dzisiaj
Za głośno...
Gorzej by było,
jeśli musiałbym szukać
czegoś z ciebie
w słońcu.
I to w samo południe!
Chciałbym wyznać,
gdzie jutro będę...
Ty pewnie nad rzeką.
Piotr Cuprjak
(tegoroczny absolwent LO)

Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się
najpiękniejszym dniem twojego życia.
Mark Twain

Żegnajcie, Drodzy Maturzyści!
30 kwietnia 2010 roku uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w
Mogielnicy odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Podczas uroczystości
maturzyści wysłuchali przemówienia pani dyrektor Anny Łukaszczyk, która
w imieniu całego Grona
Pedagogicznego życzyła
młodzieży powodzenia podczas
zbliżających się egzaminów
oraz sukcesów w dorosłym
życiu. Z łezką w oku przyjęli
ciepłe słowa od wychowawców,
w imieniu których wystąpiła p.
Edyta Mydłowska –
wychowawczyni klasy III A. Z
uśmiechem odebrali życzenia przewodniczącego Rady Rodziców – p. Bogdana Kluczki.
W tym wyjątkowym dniu absolwenci otrzymali nagrody książkowe, dyplomy za wysoką
średnią ocen i wzorowe zachowanie, za aktywny udział w życiu klasy i szkoły (działalność w
SU, pracę w redakcji Szkolnego Halo, udział w imprezach środowiskowych) oraz za
reprezentowanie naszego liceum w konkursach, festiwalach i zawodach sportowych.
Dyrekcja oraz wychowawcy
pamiętali o listach gratulacyjnych dla
rodziców uczniów z najwyższą średnią
(Paweł Brzemiński z III C – 5,13, Piotr
Cuprjak z klasy III A – 4,94, Beata
Rzępała z klasy III B – 4, 75). Dyplomy
z podziękowaniami odebrali także
rodzice, którzy przez trzy lata aktywnie
współpracowali ze szkołą.

W imieniu rodziców tegorocznych
maturzystów wystąpiła p. Krystyna Koperska, która krótko podsumowała pracę młodzieży,
skierowała także wyrazy wdzięczności do dyrekcji szkoły, wychowawców klas trzecich – p.
Edyty Mydłowskiej (III A), p. Aleksandry Wojtatowicz (IIIB), p. Jarosława Mydłowskiego
(IIIC) oraz wszystkich pedagogów.
Młodzież nagrodziła swych nauczycieli pięknymi bukietami żółtych i czerwonych róż.

Następnie dziewczęta i
chłopcy zaprezentowali
swój pożegnalny program
artystyczny, a w nim dwie
poruszające piosenki w
wykonaniu Pawła
Brzemińskiego, Beaty
Rzępały i Joanny
Jackowskiej.
Przedstawiciele klas II liceum pamiętali o starszych koleżankach i kolegach – wystąpili
z refleksyjnym montażem słownomuzycznym i ofiarowali
maturzystom symboliczne upominki
na szczęście (maskotki).
Po imprezie absolwenci spotkali
się ze swymi wychowawcami na
sesji fotograficznej Teraz przed
nimi matura!!! Życzymy
powodzenia!!!

Występ klas III LO

Przekazanie sztandaru klasom II LO

Występ klas II LO
red. K.M.

Wśród solistek – przygotowanych przez p. M. Kuźmę – prym wiodły: Beata Rzępała – I
miejsce, Joanna Jackowska – II miejsce, Aleksandra Nowak – III miejsce.

Przegląd Piosenki Religijnej w Nowym Mieście nad Pilicą
W sobotę
29.05.2010 r. liczna
grupa młodzieży ZSO w Mogielnicy wzięła
udział w Przeglądzie Piosenki Religijnej w
Nowym Mieście, zorganizowanym w
ramach JUBILEUSZOWEGO X
HONORACKIEGO DNIA
MŁODZIEŻY pod hasłem
DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00 mszą święta koncelebrowaną ku czci bł.
Honorata pod przewodnictwem O. Prowincjała. Od 16.00 do 19.00 trwały konkursowe
zmagania młodych artystów.

Nasi artyści przywieźli ze sobą nagrody
rzeczowe, dyplomy oraz pamiątkowe
publikacje. Gratulujemy!!!
Naszą szkołę
reprezentowała schola
złożona z uczniów
liceum i gimnazjum oraz
cztery solistki.
Patronat honorowy imprezy:
Janusz Różycki - Starosta powiatu
grójeckiego
Prowincjał Prowincji Warszawskiej
Kapucynów z Warszawy
Grupa – przygotowana przez p.
Mariolę Kuźmę i p. Agnieszkę KłujszoJuścikowską – wystąpiła z piosenką pt.
Wypas i zajęła II miejsce.

Organizatorzy:
mgr Barbara Gąsiorowska - burmistrz
Nowego Miasta
O. mgr Jan Jurczak - kustosz Sanktuarium
red. (em)

Książka, którą warto przeczytać...
Beata Pawlikowska W DŻUNGLI ŻYCIA

1 czerwca
Dzieckiem być...

Moja podróż przez życie nie była łatwa - na własnej skórze
odkrywałam wszystkie tajemnice życia i często dostawałam po
głowie. Te doświadczenia pozwoliły mi zrozumieć czym jest
szczęście i jak je osiągnąć. O tym właśnie napisałam tę książkę.

Czy wiesz, że...

Beata Pawlikowska

REKOMENDACJE:

Piękna i mądra książka, dzięki której, być może, wielu
młodych ludzi odnajdzie swoje miejsce w życiu. Rady,
które daje Beata Pawlikowska wynikają z jej własnych
doświadczeń, dlatego książka jest wiarygodna. Czytając
ją przypominałam sobie podobne sytuacje z mojego życia,
te same zadawane sobie pytania i pierwsze próby
odpowiedzi na nie. Dziś już wiem, że – jak pisze autorka - „jesteś dobry, jeżeli sam
wiesz czego chcesz i spełniasz swoje oczekiwania, bo kto lepiej od ciebie będzie
wiedział czego naprawdę potrzebujesz.”
Beata Kozidrak, piosenkarka

Świetny przewodnik w tej najważniejszej podróży - często ekstremalnej, pełnej
niebezpiecznych zakrętów - w podróży przez życie po własne szczęście i wewnętrzny
spokój.
Marek Kamiński, polarnik, zdobywca biegunów

Beata Pawlikowska podpowiada czytelnikom jak być silniejszym i szczęśliwszym w
życiu. Uzdrawiająca lektura!
Tomasz Raczek, publicysta, krytyk filmowy

Immanuel Kant całe życie mieszkał w Królewcu. Nie wyjechał z niego nawet na pół
godziny. Beata Pawlikowska mieszka wszędzie i gdyby była jakaś lepsza komunikacja
na Księżyc, to pewnie i stamtąd zdawałaby relacje. Kanta dziś nikt nie czyta,
Pawlikowską wielu. Przewaga podróżowania nad siedzeniem bez ruchu w jednym
miejscu jest zatem oczywista. Ta książka opowiada o podróży, ale przez zupełnie
nowe terytorium - czyli własne życie. Dla Młodych Małpoludów będzie to całkiem
ciekawa mapa...
Stanisław Tym, satyryk

Kari M. II A

W Polsce (a także w innych krajach słowiańskich, jak Czechy,
Słowacja czy Ukraina) Dzień Dziecka obchodzony jest od roku
1952 – 1 czerwca.

Inicjator – organizacja International Union for Protection of
Childhood.

Jej cel – zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego
świata.

Od roku 1994 w Dzień Dziecka w Warszawie obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży.

Magnackim szlakiem...
Wycieczki do Kazimierza Dolnego oraz do Sandomierza cieszyły się
dużym zainteresowaniem młodzieży uczestniczącej w zajęciach unijnych.

Kozłówka

Kazimierz Dolny

Piękna pogoda... i młodzieńczy zapał do zdobywania wiedzy Czego trzeba więcej?

Baranów Sandomierski

Wakacyjna propozycja
Sandomierz

Wakacje zbliżają się szybkimi krokami. Wszyscy myślimy już o zasłużonym
odpoczynku, planujemy wyjazdy, ustalamy, co będziemy robić w czasie wolnym.
Nasza Redakcja przedstawia jedno z miejsc, gdzie warto pojechać – jeśli nie w tym
roku, to może w następnym. Tym polecanym miejscem aktywnego wypoczynku jest
Karpacz.

Co warto tu zobaczyć?
Na pewno jedną z atrakcji jest Świątynia
Wang. Ta egzotycznie brzmiąca nazwa to
miejscowość w południowej Norwegii, z
której przywieziono i złożono drewniany
kościół. Jego uroczyste poświęcenie odbyło
się w 1844 roku. Podczas zwiedzania świątyni
odtwarzane jest nagranie, które przybliża
dzieje tego obiektu.
Świątynia Wang

Kiedy następne wyjazdy?
Wąwóz Królowej Jadwigi

Przed żądnymi wiedzy turystami swoje podwoje
otworzy Muzeum Sportu i Turystyki,
prezentujące eksponaty dotyczące historii turystyki
karkonoskiej, dziejów sportu zimowego,
środowiska przyrodniczego Karkonoszy.

Ci, którym wciąż nieobce są misie, lalki i
przytulanki koniecznie powinni zwiedzić
Muzeum Zabawek i Lalek, posiadające
jedyną w Polsce ekspozycję, która w całości
pochodzi z prywatnych zbiorów Henryka
Tomaszewskiego.
Muzeum Zabawek i Lalek

Warto było... Dziękujemy

Miłośnicy westernów zostaną szczególnie mile powitani w leżącym nieopodal
Karpacza Miasteczku Country, w którym mogą być świadkami napadu na bank lub
ataku
Indian.
Po
takich
wrażeniach można ochłonąć,
zażywając przejażdżki konnej,
sprawdzając swoją celność na
strzelnicy
lub
zręczność,
wspinając się po śliskim słupie.
Miasteczko Country

Inne obiekty architektoniczne,
których nie sposób ominąć to
barokowy pałac w Łomnicy,
neogotycki pałac w Karpnikach,
pałac w Wojanowie, ruiny
średniowiecznego zamku we
Wleniu, wieża rycerska w
Siedlęcinie (największa
średniowieczna wieża mieszkalna
w Polsce), w której znajdują się
jedyne w Europie freski
przedstawiające legendę o sir
Lancelocie z Jeziora.

Siedlęcin – wieża rycerska

Godne polecenia jest też miasteczko Kowary, a w nim Sztolnie Kowary – podziemna trasa
turystyczna, podczas której zostaniemy zapoznani z pracą dawnych górników, technikami
wydobywczymi, obejrzymy zgromadzone tam minerały i kamienie szlachetne.

Amatorzy saneczkarstwa
nie
muszą czekać na śnieg. Letni tor
saneczkowy Kolorowa pozwala
korzystać z uroków tego sportu
nie tylko zimą.

Zdobywcy szczytów i wędrówek
górskich zechcą zapewne wdrapać się
na Śnieżkę, popatrzeć na Kocioł
Łomniczki, Kocioł Małego Stawu,
przywitać na szlaku Pielgrzymy,
Słonecznika,
Kotki
(samotne
granitowe ostańce skalne).

Na szlaku…
Jeśli chcecie jeszcze pozwiedzać,
trzeba opuścić Karpacz i rozejrzeć się
po okolicy. Dokąd się udać? Do
Zamku Chojnik położonego na
szczycie góry Chojnik. W miejscu
dawnego dworu myśliwskiego książę
Bolko II Świdnicki wzniósł w latach
1353 – 64 zamek obronny,
kilkakrotnie w kolejnych wiekach
rozbudowywany. Obecnie obiekt jest udostępniony turystom do zwiedzania. Oprócz
wspaniałych widoków z wieży można tam spotkać wojów z miejscowego bractwa
rycerskiego, spróbować swoich sił w strzelaniu z kuszy.

Widoki, które zobaczycie przy sprzyjającej
pogodzie, na długo zostaną w Waszej pamięci i z
pewnością wynagrodzą zmęczenie i pot, który
wylejecie podczas tych wycieczek. Pocieszające
jest również to, że obecność dość licznych
schronisk szybko pozwoli zregenerować siły po
wyczerpującym
marszu.
Żeby
nie
być
gołosłownym, obejrzyjcie zdjęcia, które zachęcą
Was, Drodzy Czytelnicy, jeszcze bardziej red. (ah)

Rusz głową!
1. Wskaż właściwą figurę spośród ponumerowanych.

2. Wskaż właściwą figurę spośród ponumerowanych.

Z humorem...
(z uczniowskich zeszytów)


W średniowieczu było wiele gangów, na przykład
Wolfgang.
 Mumie służyły jako wkłady do grobów i były
robione przez Egipcjan.
 W czasie totalnej mobilizacji wcielono do
wojska nawet dzieci w podeszłym wieku.
 Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek
na twarzy modelki.
 Leila ginie w starym stylu: Hassan wrzuca ją nocą
do wody w worku.
 Oczy miała zielone jak oliwki, a usta jak brokuły.
 W wierszu "Pieśń o bębnie" bęben gra pierwsze skrzypce.
 Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby była prostokątna to by się bardzo męczyła przy
wchodzeniu w ziemie.
 Kameleon ma oczy, które mogą kręcić głową dookoła.
 Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.
 Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po bokach jak żaba.
 Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci towarzyszy znosił ich trupy z pola
walki.
Przypominamy, że koniec roku za pasem.
Spieszcie się więc z poprawianiem .
Wystawienie ocen już 15 czerwca!!!

Zespół redakcyjny numeru 3/2009/2010:
3. Wskaż właściwą figurę spośród ponumerowanych.

Karolina Mydłowska II A
Piotr Cuprjak (absolwent LO)
p. E. Mydłowska, p. A. Haraśna, p. K. Frączak, p. S. Janicka, p. B. Kotlarz,
p. M. Lenart, p. J. Ścisłowska

Rusz głową
Odpowiedzi:
1. Figura nr 5.
2. Figura nr 6.
3. Figura nr 6.

